
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien

Ni le bien qu'on m'a fait
Ni le mal

Tout cela m'est bien égal

E. Piaf
  

Dankbaar voor haar mooi leven, om de liefde en de vriendschap die zij ons gaf
melden wij u het overlijden van

MEVROUW

Yvonne GEORGE
weduwe van Michel Zegres … 2007

geboren in Menen op 22 december 1924
en rustig ingeslapen in het WZC Dijlehof in Leuven

op 9 februari 2018.

De plechtige uitvaartliturgie rond de asurne, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben op zaterdag 17 februari 2018 om 10 uur

in de Onze-Lieve-Vrouw van Troostparochiekerk in Heverlee.

Aansluitend volgt de begraving van de asurne
op de begraafplaats van “De Jacht” in Heverlee.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan
in de kerk (Pakenstraat) vanaf 9.40 uur.

Een laatste groet aan Yvonne kan gebracht worden 
op donderdag 15 februari 2018 van 18.30 tot 19.30 uur

in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee. 

Dit melden u:

Renée (…) ZEGRES
Mireille (…) ZEGRES
Johan en Raymonde VAN HELLEPUTTE - ZEGRES                                                            haar kinderen

Nick en Annelies VAN HELLEPUTTE - GOVAERTS
 Wout en Jana
Glen en Dominique VAN HELLEPUTTE - FALCONE
 Sévine en Zita
Sévine (…) VAN HELLEPUTTE
Philippe en Séline VAN ELST - VAN HELLEPUTTE
 I

Lawrence VAN HELLEPUTTE en verloofde Wanda HAECK               haar klein- en achterkleinkinderen

Victor (…) en Thérèse (…) GEORGE - MANNING 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jacques (…) en Jeannine VANUYTVANGE - GEORGE
 kinderen en kleinkinderen
Raymonde (…) ZEGRES
Julien (…) en Jacqueline TURCK - ZEGRES 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Jean-Marie (…) en Germaine (…) ZEGRES - VANELSLANDER
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Geneviève (…) ZEGRES
Pierre (…) en Francine (…) ZEGRES - VIEREN
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Gilbert en Godelieve ZEGRES - GIELISSEN
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind                                                       haar naaste familie

Met dank aan 
haar huisarts Dirk Wyseur, 
het hele team van WZC Dijlehof Leuven voor hun warme zorgen en toewijding.

Begr. PUES      016 - 60 15 06    condoleren: www.pues.be


